
Hoyos – Miksa kastély – Lad
7535 Lad, Szabadság tér (Somogy megye)
GPS: 46.14518,17.648247
http://www.iranymagyarorszag.hu/hoyos-kastely/I312535/
A hajdani Magyarlad és Németlad határán, ma a falu közepén
található a Hoyos Miksa-féle grófi kastély és az azt övező park.
A kétszintes, ötszáz négyzetméteres építmény alatt nagy,
kétszáz négyzetméteres pincerendszer is van.

A néhai tengerészkapitány egzotikus növényeket is telepített 28
hektáros parkjába, amelyet 1943-ban védetté nyilvánítottak.
Rendkívül értékes növényritkaságok teszik egyedülállóvá az
épület környékét. Hoyos Miksa, aki megszállott gyűjtő is volt, a kocsányos tölgy és a juhar mellé 
Kelet-Kínából származó szillevelű gumifát, tiszafát telepített és megtalálhatjuk a fenyőfákat is 
számtalan örökzöld társaságában. 

http://www.lad.hu/?mode=11&name=Látnivalók
Az egykori Hoyos-kastély, mely angol vadászkastély
stílusban épült, kora nevezetes látványossága volt. Az
épület az ezredfordulóra sajnos igen leromlott, s
jelentős felújítást kellene végrehajtani rajta, hogy
ismét régi fényében csillogjon.
A kastély egykor négyezer kötetes könyvtárral
rendelkezett és biedermeyer bútorzattal volt
berendezve. Angolparkjában szobormaradványok és
egy régi kolostor emlékei láthatók.
Az intézmény a kilencvenes években épült, s több
mint százmillió forintba került. Az épület mellé egy
szolgálati lakást és tornatermet is felépítettek.
Időközben a vállalkozó tönkrement, így a kastély még mindig üresen áll. Az iskola elkészült, 
azonban az önkormányzatnak évente harmincmillió forintjába kerül a fenntartása. Az intézmény 
pedagógusai egyébként a hagyományos 1.-8 osztályos iskolarendszerben oktatják a ladi és 
környékbeli gyerekeket.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lad
Lad egyik figyelemre méltó látnivalója a temetőben található.
A XIX. században épített kálvária vezet a gondosan karbantartott temetőkápolnához. A 
temetőkertben lévő mamutfenyő liget is védett. A közútról is látható, és könnyen megközelíthető 
helyen, a Szabadság tér 18.szám alatt van egy műemlék jellegű istállóépület, mely klasszicista 
stílusban, a XIX. század első felében épült. Kiemelkedő látnivaló a hajdani Magyarlad és Németlad 
határán, ma a falu közepén található, Hoyos Miksa féle grófi kastély és az azt övező park. A 
kétszintes, ötszáz négyzetméteres építmény alatt nagy, kétszáz négyzetméteres pincerendszer is van.
A kastély ma egy vállalkozó tulajdona. Az épület közvetlen környezetéhez csatlakozik egy 
harminchektáros parkerdő, melyet 1943-ban védetté nyilvánítottak. Mivel ez a terület a zselici 
erdők és a belső-somogyi homokvidék határán fekszik, növényvilága rendkívül gazdag és 
változatos. A mocsári ciprustól a mamutfenyőig csaknem minden egzóta megtalálható. Hoyos 
Miksa, aki megszállott gyűjtő is volt, a kocsányos tölgy és a juhar mellé Kelet-Kínából származó 
szillevelű gumifát, tiszafát telepített és megtalálhatjuk a fenyőfákat is számtalan örökzöld 
társaságában. A parkban háromszáz évesnél idősebb tölgyek, platánok, hársok és juharok is 
megszemlélhetők. 

http://www.iranymagyarorszag.hu/hoyos-kastely/I312535/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lad
http://www.lad.hu/?mode=11&name=L%E1tnival%F3k


http://www.enormo.hu/detail/56341|59683a56d02395a9
Eladó a kastély 2000nm, 275 000 000 HUF
http://ingatlan.com/elado+kastely/lad+fo/275mft+2000m2/4235935
Eladó a kastély: 275 M Ft, 2 000 m²
Ladon eladó az elmúlt század elején épült, két épületegyüttesből álló, kb. 2000 m2 hasznos 
alapterületű emeletes nagy kastély és 500 m2 kis kastély a hozzátartozó 6,8 ha területtel, mely 
nagyobb részt arborétum. A kastély területe jól megközelíthető, közművesített, főközlekedési úthoz 
kapcsolódik. Nincs műemléki védelem alatt (???). Megvásárolható még hozzá a korábban a 
kastélyt kiszolgáló, műemléki védelem alatt álló, nagy alapterületű, jó műszaki állapotú lóistálló is.

Templomok:
A ladi katolikus templom története az 1880-as éveknél korábbra nyúlik vissza. Ekkor esett át egy 
nagyobb felújításon. A mai épület a harmadik a községben, az elsõ egy fatemplom volt a falu másik
részén. A miséket a helyben élő Stix Tamás plébános celebrálja. Ladon és a környékbeli falvakban 
élő fiatalok is érdeklődnek a vallás iránt: ok egy csoportban, a Keresztény Ifjúsági Klub 
rendezvényein ismerkednek vallásukkal.
A római katolikus templom ma is korszerű: húsz éve a belseje és a padozata is fűtött. Az egyházi 
intézmény különleges látnivalót kínál, Barabás Miklósnak vannak itt festményei: ezek a Szent 
Józsefet és Szent Lászlót ábrázoló oltárképek.

A XIX. század közepén építették fel a római katolikus kápolnát, melyet a helyi lakosság mellett a 
turisták is szívesen keresnek fel. A műemléképület neo-romantikus stílusban épült, történeti 
érdekessége, hogy gróf Csinderi László családi sírboltja fölé építtette.

A település legrégebbi egyházi intézménye, a református templom 1840-ben épült. Húsz ladi 
rendszeren jár az istentiszteletekre, amelyeket a környező települések lelkészei tartanak. Ladnak 
1956 óta - amikor mártírhalált halt az itteni plébános - nincs református egyházi személye. A 
református templom egyébként rossz állapotban van, ezért a szertartásokat a parókián tartják.
A domboldalra épült templom a nagy közúti forgalom miatt könnyen megcsúszhat, ezért az azt tartó
támfalat a közeljövőben meg kell erősíteni. Az épület restaurálása is esedékes lenne.
A templom felújítására szánt adományokat az egyházközség köszönettel fogadja a következő 
számlaszámon: OTP 11743002-20127279.

http://ingatlan.com/elado+kastely/lad+fo/275mft+2000m2/4235935
http://www.enormo.hu/detail/56341

